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ESCOLA CATAVENTO - CURSO DE FÉRIAS JANEIRO DE 2010 
 

“UMA VIAGEM AO MUNDO DO FAZ DE CONTA” 
 

11 – 2ª.f – Encontro dos amigos: apresentação, integração e combinados para as 
férias. 
 
12 – 3ª.f – Pensar e programar uma “viagem ao mundo do faz de conta” – Que 
lugar é este? - Pesquisa e montagem de um painel de gravuras ilustrando as 
idéias. 
 
13 – 4ª.f – Atividade no Parque da Água Branca com o prof. Alexandre da capoeira. 
 
14 – 5ª.f – Com qual meio de transporte faremos nossa viagem? Caixas de papelão 
servirão para a construção do veículo que nos conduzirá ao “mundo do faz de 
conta. Trazer motocas, bicicletas, skate, etc. que poderão ficar na Escola até o final 
da férias. 
 
15 – 6ª.f – pensando na viagem ao “mundo do faz de conta”, listar o que 
necessitamos levar. Atividade de escrita e desenho. 
 
18 – 2ª.f – oficina com sucatas – construir objetos que possam ser úteis em nossa 
viagem. 
 
19 – 3ª.f – Pintura com tinta no painel de azulejo  - Traçar o percurso  da  viagem e 
o que encontraremos no  caminho. 
 
20 – 4ª.f – Oficina de criatividade. Uma boa caixa de papelão, tecidos tintas e 
outros materiais se transformarão numa bela mala para carregarmos nossos 
pertences. 
 
21 – 5ª.f – Festa de aniversário do amigo Luca. Nos divertiremos muito na cama 
elástica e com outras brincadeiras. Não precisa trazer lancheira. 
 
22 – 6ª.f – É  hora de começar a arrumar a mala! Trazer de casa um objeto,uma 
peça de roupa ou um brinquedo ... o que achar útil para compor nossa  mala. 
 
26 – 3ª.f – Dar um pulo até o Supermercado Pastorinho, aqui mesmo pertinho da 
Escola, para comprarmos o lanche para a viagem. Trazer R$ 5,00. 
 
27 – 4ª.f – Culinária – Vamos preparar um bolo para incrementar o lanche. 
 
28 – 5ª.f – Criar um espaço com tendas de panos amarrados entre as árvores para 
simbolizar nossa chegada ao “mundo do faz de conta”. Lá, numa deliciosa 
brincadeira,   desfaremos a mala e tomaremos o lanche que compramos. 
 
29 – 6ª.f – Fim de férias e a viagem acabou! A Escola oferecerá um lanche para a 
despedida dos amigos.  
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VALORES:  
 
O custo para o curso de férias será cobrado por semana ou diárias. 
 

SEMANAL 
  � meio período R$ 130,00 

� integral   R$ 180,00 (com suco da manhã e almoço) 
 
 
DIÁRIAS  
  � meio período  R$ 30,00 

� integral   R$ 40,00 (com suco da manhã e almoço) 
 
 
 
 
OBSERVAÇÔES GERAIS:  
 

1- Está dispensado o uso do  uniforme durante as férias, exceto nos dias de 
saída da Escola:13 Parque da Água Branca  e 26 Supermercado Pastorinho. 
 

2- Assinar autorização para as saídas nos dias programados. 
 
3- É possível trazer brinquedos diariamente, desde que venham identificados 

com o nome da criança. 
 

4- Trazer lancheira todos os dias exceto nos dias 21(festa) e 29 (lanche 
coletivo). 

 
5- A programação acontecerá no período da tarde, o restante do dia será livre 

para jogos e brincadeiras. 
 

6- A inscrição para participação do curso de férias poderá ser para meio 
período ou integral, com custo por semana ou diárias. 

 
 
 
 

Boas férias! 


